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 ,שותפים יקרים

לישיבתו  'ש יוסף גודמן ואליעזר גלוברמן"קרן פסיפס ישראלי ע'התכנס הועד המנהל של , ה"בתמוז התשע' ז, /426/61-בתאריך ה

 .בקשות שהתקבלו ונדונו במסגרת הישיבה /בגין ₪  40,222החודשית ואישר בישיבה זו סיוע בסך כולל של 

 'געבור  וךבחינלימודי תואר  למימוןהוקצו ₪  0444 .1

נפלטה מבית . האב ניתק את הקשר עם המשפחה, רמתגוררת עם אימה בדירת עמיד, בת להורים גרושים, רווקה, 42 בת ,'ג

לאחר השירות הצבאי השלימה את הבגרויות במכינה קדם אקדמית וכיום התחילה בלימודי . ויצאה לעבוד' הספר בכיתה י

פונה אלינו בבקשה לסייע לה במימון  .ומרוויחה כפי יכולתה למחיה מעברכמאבטחת בעובדת . תואר ראשון בחינוך

  . ולפתוח דרך חדשה ועצמאית, לרכוש מקצוע, הלימודילממן את ' ג-תרומת קרן פסיפס תסייע ל.  הלימודים

 . 'ור דברכישת כלי עבודה בצורפות עהוקצו לטובת ₪  0444 .2

רה למשפחה מוטיבציה גבוהה להשתלב בחב .היה צורף שם, 4214-פיה במאתיו( ילדים 2-אישה ו)עלה עם משפחתו  ,/2בן , 'ד

היה ניסיון לשלבו . שתלב בשוק העבודהצליח להמקשה עליו לבצע עבודות פיזיות והוא לא ה 'מצבו הרפואי של ד. ישראלית

וכי עליו להשתלב בשוק , אין טעם בלימודים, אך הוחלט כי עם הידע והניסיון הנרחב יש לו בתחום, בלימודי צורפות בתל חי

בשל אי יכולת האב לדאוג ולפרנס , שנפגע קשות)סיוע במימון הכלים יעזרו הן במישור הכלכלי והן במישור הנפשי . העבודה

 . להשתלב בשוק העבודה בפרט ובארץ בכלל, לעסוק במקצוע אותו אוהב ומכיר' ד-תסייע לתרומת פסיפס  (.את משפחתו

 .'זעבור  עיצוב שיער קורסהוקצו למימון ₪  2444 .3

, שנים התגרשה ממנו באומץ רב 3לפני . שנים הייתה נשואה לגבר שהיה אלים ופגע בה רבות 42במשך . 4+ גרושה , 2/בת  ',ז

סיימה , נשיתי רוח "מלווה ע 'ז. כיום עובדת כמטפלת בקשישים. מה שהשאיר אותה ללא מקום מגורים וללא פרוטה

היא מעוניינת לחזור לתחום עיסוקה בעבר הקשור לעולם . כלכלית-לעצמה תכנית תעסוקתיתה ובנת לאחרונה סדנת תעסוקה

להשתכר בכבוד ולפתוח בדרך , ללמוד מקצוע' ז-תרומת קרן פסיפס תסייע ל .לבנות את עצמאותה וביטחונה הכלכלי, היופי

 .חדשה ועצמאית

 .'קורס קידום אתרים עבור יהוקצו למימון ₪  0444 .0

הוריה התגרשו ואביה . התחילה לעבוד בניקיון ובחנות בגדיםו' /0-עלתה עם חלק ממשפחתה ב, ד הורית לשנייםח, 22בת  ',י

הבינה  'י. חזרה גם היא לאחרונה לארץ המוצא לחיי עוני בכפר נידח, ואחרי שהאם חלתה וירדה מנכסיה .חזר לאוקראינה

במקום בו מבקשת . קידום אתרים: לעצמה נישה שהייתה רוצה להתקדם בה ומצאה ,שעוד יש לה הזדמנות לרכוש מקצוע

רוצה לשפר חייה וחדורת , עם כוחות 'יהרושם הוא כי . 222/עבודה שהשכר בה לפחות סייע במציאת מתחייבים לללמוד 

מכובדת ומכניסה למצוא עבודה , לראשונה בחייה ללמוד מקצוע' י-תרומת קרן פסיפס תסייע ל .מוטיבציה לשינוי משמעותי

 .ולהגשים את יכולותיה

 .'קורס איפור קבוע עבור להוקצו למימון ₪  3444 .5

הגדולים נשוי  4-האב של ה. מוכרת למחלקת רווחה עוד מימיה כנערה. אבות שונים 4-ילדים מ /-אם חד הורית ל, 33בת  ',ל

בעברו , הצעירים 3-האב של ה. אלימות פיזיתפרת כי ספגה ממנו היא מס ,עם משפחה חדשה ולא נמצא בקשר רציף עם ילדיו

מעוניינת לשפר את היא  .ברחבי הארץ נודדת בשנים האחרונות 'ל. מצא במאסר בעקבות עברות של הונאהנ, מכור לסמים

תרומת קרן פסיפס  .אך אין באפשרותה לשלם על הקורס, היא חדורת מוטיבציה. מצבה האישי והכלכלי ולרכוש מקצוע

 .לקחת אחריות על חיה ולצבור עצמאות כלכלית ואישית, כוש מקצוערל' ל-תסייע ל

 .'עבור פ' קורס  רישיון גהוקצו למימון ₪  0544 .6

, מתקיים מהבטחת הכנסה. קומי ומטופל במרכז למצבי חירוםמוכר כדר רחוב בתהליך שי. עובד כעוזר צבעי, רווק, 40בן  'פ

עובד בעבודות מזדמנות . דירה בעזרת כספי הסיוע של משרד השיכוןיצא מהרחוב ושוכר . ללא תמיכה משפחתית או אחרת

עורי הוא התחיל שי, כדי שיוכל לעבוד כנהג משאית' שיון גימעוניין להוציא ר. ומחפש עבוד קבועה במשרה מלאה לטווח ארוך

היציבות אליה לרכוש מקצוע שיקנה לו את ' פ-תרומת קרן פסיפס תסייע ל. מן אותםמנהיגה אך לא מצליח להמשיך ו

 .לרכוש מקצוע ולעבוד בעבודה מסודרת שתקנה לו עצמאות כלכלית, שואף
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אנו שבים ומנצלים הזדמנות זו של הדיווח החודשי כדי לבקש מכם לסייע לנו בהפצת הרעיון והיוזמה בקרב מכריכם בתקווה שגם 

נדגיש כי כל . מסמכים שמתארים את הקרן ופועלהזה גם  לעדכון מצורפיםרפו לפסיפס הסולידאריות הישראלי ולצורך זה הם יצט

 .התרומות מגיעות לפונים עצמם ולא למימון פעילותה השוטפת של העמותה וכי התרומות מוכרות לצורכי מס

 . ותרומתכם ומעורבותכם חיונית היום יותר מתמיד, רבות מאוד מגיעות אלינו בקשות

 ,תודה

 צוות פסיפס

 


